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Milí súťažiaci, 

 

v tejto časti súťaže budete riešiť dve praktické (laboratórne) úlohy - jednu 

úlohu zo zoológie a druhú z fyziológie bunky. Na vyriešenie zoologickej časti máte 60 

minút a na vyriešenie časti z fyziológie bunky máte 60 minút. Najskôr si pozorne 

prečítajte, čo máte robiť, aby ste si vedeli správne zadeliť čas a rozhodnúť sa, ako 

budete pri riešení postupovať. Všetky pomôcky máte pripravené na stole. V prípade 

nejasností sa opýtajte asistenta. Ak Vám nestačí miesto, ktoré je na úlohy určené, 

použite miesto na konci tejto časti. 

 

Prajeme Vám veľa úspechov! 

 

      Slovenská komisia Biologickej olympiády 
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ZOOLÓGIA 
 
Téma: Vodný hmyz 
 
Úloha: Podenky (Ephemeroptera) 
 
Živočíchy osídľujú na Zemi rôzne biotopy. Každý z týchto biotopov má svoje 
vlastnosti, ktorými sa odlišuje od ostatných. Každý živočích sa preto svojmu 
prostrediu prispôsobuje, a vďaka tomu dokáže lepšie využívať zdroje (potravné 
a iné), ktoré mu jeho prostredie poskytuje. Niektoré živočíchy sú svojmu prostrediu 
tak prispôsobené, že sa stavbou svojho tela odlišujú od ich príbuzných druhov. 
Klasickým príkladom sú napríklad  veľryby s rybovitým tvarom tela a plutvami, ktoré 
však patria medzi cicavce, ktoré majú obyčajne štyri nohy a srsť. Podobne 
prispôsobené sú napr. rôzne druhy galapágskych piniek prispôsobených 
k využívaniu rôzneho prostredia a rôznych typov potravy, a preto sa odlišujú tvarom 
zobákov. 
Príklady nájdeme aj medzi bezstavovcami. Jedným z najznámejších príkladov sú 
larvy podeniek (Ephemeroptera). Zástupcovia tohto radu hmyzu sa vyznačujú veľmi 
krátkym životným cyklom dospelých jedincov (imága), ktoré neprijímajú potravu, a zo 
všetkých sústav majú funkčnú svalovú a opornú sústavu (aby mohli lietať a páriť sa) 
a pohlavnú sústavu (aby sa mohli rozmnožovať). Naopak vývoj lariev trvá od 
niekoľkých týždňov do niekoľkých rokov. Larvy našich druhov podeniek žijú vo 
vodnom prostredí a práve podľa typu prostredia sa morfologicky veľmi odlišujú. 
 
1.  Na obrázkoch A, B, C, D sú štyri základné typy lariev podeniek, ktoré sú 
prispôsobené určitým podmienkam životného prostredia. Tieto typy vcelku 
zodpovedajú jednotlivým čeľadiam a sú takisto základným znakom pre ich určovanie. 
Vašou úlohou bude k jednotlivým skupinám priradiť do tabuľky správny schematický 
obrázok a ich charakteristiku (čiastočnú charakteristiku použite vždy len raz, aby bola 
pre danú skupinu čo najtypickejšia): 
 

 
A 

B C 

D 
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Typ larvy obrázok charakteristika 
prúdomilná   
plávajúca   
hrabavá   
lezúca   
 
Charakteristiky: 

A) tracheálne žiabre obrátené na vrchu bruška 
B) horské bystriny, rýchlo tečúca voda 
C) valcovité telo, rybičkovitého tvaru, ortognátna hlava (ústne ústroje smerujú 

kolmo k podkladu) 
D) ich ochlpené telo býva dokonale maskované drobnými čiastočkami bahna, 

ktoré na ňom lipne  
E) obrvené bruškové prívesky, ktoré funkčne tvoria plutvičku 
F) slabo sploštené telo s krátkymi a silnými nohami, bruškové prívesky sú 

relatívne krátke a riedko obrvené 
G) široké, sploštené telo, prognátna hlava (ústne ústroje smerujú dopredu) 
H) dlhé valcovité telo s hrabavými nohami a úzkou prognátnou hlavou 

s vyčnievajúcimi hryzadlami 
 
2. Pred sebou máte larvu jedného druhu podenky. 
a) Pozrite si ju pod binokulárnou lupou (stereomikroskopom), zakreslite tvar tela, jeho 
členenie a pozorované časti popíšte. Všímajte si adaptácie jednotlivých častí tela na 
prostredie, v ktorom larva žije. 
 
Nákres s opisom: 
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b) Určite typ larvy. Pomôžu Vám charakteristiky z otázky č. 1. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Podenky nie sú zaujímavé len rozmanitosťou adaptácií lariev ku prostrediu, ale aj 
zvláštnym typom vývoja. Súčasťou ich životného cyklu je subimago. 
a) Vysvetlite tento termín. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
b) Napíšte, ako vyzerá kukla podeniek a v akom prostredí by sme ju našli. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4. O podenkách okrem iného vieme, že migrujú. Týka sa to druhov, ktorých larvy žijú 
v tečúcich vodách. U nich sa pozorovalo, ako opúšťajú miesta, kde sa vyliahli, a ako 
sa roje páriacich sa jedincov sťahujú pozdĺž potoka často aj na niekoľkokilometrové 
vzdialenosti. 
a) Vysvetlite, aký má význam takéto správanie. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
b) Samce niektorých druhov podeniek majú dobre vyvinuté oči umiestnené na 
výbežkoch, ktoré trochu pripomínajú tykadlá slimákov alebo teleskopické oči 
niektorých rýb. Tento typ očí sa nazýva oči turbanovité. Načo potrebujú samce 
podeniek dobre vidieť? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5. Uveďte ďalšie dva rady hmyzu, ktorých larvy nájdeme vo vodnom prostredí. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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POZNÁMKY: 


